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Dosedanji dosežki in dogodki projekta SIMARINE-NATURA: 
 
»Vzpostavitev morskih območij Natura 2000 za sredozemskega 
vranjeka (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) v Sloveniji« 
 
30.9.2014 
 
 
O projektu 
 
Slovensko morje je kljub majhnosti izredno pomemben življenjski prostor številnih rastlinskih 
in živalskih vrst. Med njimi je več redkih in ogroženih, za katere je treba načrtno zagotoviti 
ustrezne razmere, da bo omogočena njihova dolgoročna ohranitev. To so denimo morske 
želve (glavata kareta Caretta caretta), morski sesalci (npr. velika pliskavka Tursiops truncatus) 
in več vrst ptic. Med njimi je pri nas najbolj v ospredju sredozemski vranjek (Phalacrocorax 
aristotelis desmarestii), izključno morska ptica iz družine kormoranov, ki se v slovenskem 
morju množično pojavlja v poletnem in jesenskem času. Naše morje je pomemben življenjski 
prostor znatnega dela jadranskih vranjekov in je izjemnega pomena za njihovo preživetje izven 
gnezditvenega obdobja.  
 
Projekt SIMARINE-NATURA (LIFE10/NAT/SI/141) je namenjen vzpostavitvi morskih območij 
Natura 2000 za sredozemskega vranjeka v slovenskem morju. Aprila 2012 so bila za to ptico že 
razglašena območja Natura 2000 na gojiščih školjk, kjer vranjeki skupinsko prenočujejo. V 
okviru projekta pa bodo opredeljena tudi najpomembnejša območja morja, kjer se vranjeki 
prehranjujejo tekom dneva.  
 
Koordinator projekta je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), 
pridružena upravičenca pa sta Javni zavod Krajinski park Strunjan in Ministrstvo za okolje in 
prostor. Projekt se sofinancira iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta EU za okolje. 
Sofinancerji iz slovenskega okolja pa so: Luka Koper d.d., Mestna občina Koper, Občina Izola in 
Občina Piran. 
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Sredozemski vranjek 
 
Sredozemski vranjek je ribojeda morska ptica, razširjena samo v Sredozemskem in Črnem 
morju, kjer živi vsega okoli 30.000 osebkov oziroma 10.000 gnezdečih parov. Osebki, ki poleti 
prihajajo v slovensko morje, oziroma v Tržaški zaliv, gnezdijo po hrvaških otokih in obali. Samo 
v našem morju se vsako leto zadržuje od 1.500 do 2.000 osebkov, ki prenočujejo skupinsko na 
bojah gojišč školjk v Piranskem in Strunjanskem zalivu ter Zalivu Sv. Jerneja. Čez dan se 
razpršijo po morju, kjer se prehranjujejo posamič ali v manjših skupinah. Lovijo ribe pri dnu 
morja, zlasti ekonomsko nepomembne vrste, kot sta črni glavač (Gobius niger) in volkec 
(Serranus hepatus). Predvsem jeseni pa se vranjeki združujejo tudi v velike skupine, ki 
skupinsko plenijo jate majhnih rib tik ob obali, zlasti gavune (Atherina sp.) 
 

 
Slika 1: Mladi sredozemski vranjek (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) suši omočeno perje. foto: Tone Trebar 

 
Sredozemskega vranjeka ogroža več človekovih dejavnosti. Največji problem predstavljajo 
motnje na gnezdiščih, kar gnezdeče kolonije vranjekov omejuje na vse bolj redke odročne in 
neobljudene otoke. Drugi problem predstavlja neželeni ulov v ribiške mreže, kamor se vranjeki 
zapletajo pri potapljanju na dno morja, kjer lovijo ribe. Sredozemskega vranjeka, pa tudi 
številne druge vrste morskih ptic, potencialno ogrožajo tudi morebitna razlitja nafte in njenih 
derivatov v morje.  
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Sredozemski vranjek in ohranjenost morskega ekosistema 
 
Sredozemski vranjek je zaradi svojega položaja v prehranskem spletu kot t.i. »vrhovni 
plenilec« pomemben kazalec ohranjenosti morskega ekosistema. Njegova velika številčnost v 
Tržaškem zalivu kaže na to, da je območje bogato s pridnenimi vrstami rib, ki so vranjekov 
glavni plen. Izginotje ali znatno zmanjšanje številčnosti vranjekov v slovenskem morju bi bilo 
za nas pomembno opozorilo, da je v morju prišlo do velikih in najbrž tudi neželenih sprememb 
v ekosistemu. Naj poudarimo, da se vranjeki ne prehranjujejo z ekonomsko pomembnimi 
vrstami rib, zato ne predstavljajo tekmeca ribičem, prav tako pa njihova številčnost ne kaže na 
stanje ribolovnih virov. 
 
Bogata ponudba ribjega plena pa ni edini razlog za množično pojavljanje sredozemskih 
vranjekov pri nas in drugod v Tržaškem zalivu. To so v zadnjih treh desetletjih omogočile tudi 
številčne boje marikultur, na katere so vezane vrvi za gojenje školjk. Tak način gojenja školjk se 
je razmahnil v 1980. letih in tedaj so se pri nas v vse večjem številu začeli pojavljati tudi 
vranjeki. Na bojah najdejo varno mesto za počivanje in prenočevanje, odmaknjeno od obrežja, 
kjer bi jih vznemirjali ljudje in nanje prežali plenilci. Z gotovostjo lahko trdimo, da bi vranjeki 
tako rekoč izginili iz našega morja tudi v primeru, če bi prenehali z dejavnostjo gojenja školjk in 
odstranili infrastrukturo školjčišč, ali pa bi se ta spremenila do te mere, da bi bilo 
onemogočeno posedanje/počivanje vranjekov na njej. 
 

 
Slika 2: Sredozemski vranjeki počivajo na bojah školjčišč. Foto: Gregor Šubic 
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Natura 2000 
 
Natura 2000 je sistem varstva narave, ki je v veljavi v Evropski uniji. Gre za omrežje območij, ki 
imajo znaten pomen za ohranjanje narave v EU. Opredeljena so na ravni držav članic glede na 
zastopanost ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov. Vrste in habitatne tipe, 
ki so predmet Nature 2000, določa evropska zakonodaja (Direktiva o pticah in Direktiva o 
habitatih). V splošnem gre za vrste in habitatne tipe, ki so ogrožene globalno in na ravni EU. 
Slovenija je omrežje Natura 2000 razglasila ob vstopu v EU leta 2004, leta 2012 pa je na 
zahtevo Evropske komisije omrežje še dopolnila. Takrat so bila v omrežje vključena tudi 
školjčišča kot pomembna skupinska prenočišča sredozemskih vranjekov v slovenskem morju 
(Slika 3). Morska območja Natura 2000 za sredozemskega vranjeka, ki bodo opredeljena v 
okviru projekta SIMARINE-NATURA, bodo v omrežje vključena predvidoma konec avgusta 
2015. Območja Natura 2000 so opredeljena v Uredbi o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000). 
 
 

 
Slika 3. Morska območja Natura 2000 za sredozemskega vranjeka, ki so bila razglašena ob širitvi omrežja leta 2014. V 
območjih Sečoveljske soline in Strunjan je bil vranjek le dodan kot varovana vrsta, območje Debeli rtič pa je bilo 
opredeljeno na novo. 

 
Območja Natura 2000 nimajo enotnega varstvenega režima. Splošna zahteva, ki jo 
predpisujeta direktivi, je, da mora država članica zagotoviti ustrezne pogoje za ohranjanje 
ugodnega stanja varovanih vrst in habitatnih tipov. Varstvene smernice so opredeljene v 
Programu upravljanja z območji Natura 2000 (PUN). Program za obdobje 2014-2020 je 
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ravnokar v pripravi na Ministrstvu za okolje in prostor in bo predvidoma prišel v veljavo do 
konca letošnjega leta.  
 
 
Program IBA in Natura 2000 
 
Osnova za razglasitev območij Natura 2000 za ptice so območja IBA (Important Bird Areas ali 
Mednarodno pomembna območja za ptice). Gre za globalni program varstva narave, ki ga je 
še pred uveljavitvijo Direktive o pticah in ustanovitvijo omrežja Natura 2000 vpeljala 
organizacija BirdLife International. Program IBA vključuje določitev, spremljanje in upravljanje 
območij. Območja IBA se določajo po mednarodno priznanih standardnih kriterijih, ki v osnovi 
temeljijo na številčnosti in razširjenosti ogroženih in varstveno pomembnih vrst ptic. Na ravni 
držav  program vodijo partnerji BirdLife. Slovenski partner v tej zvezi  je Društvo za opazovanje 
in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).  
 
V Evropski uniji so območja IBA ob uveljavitvi Direktive o pticah postala tudi osnova za 
opredelitev območij Natura 2000. Določitev in razglasitev Natura 2000 območij v Sloveniji 
poteka tako, da na osnovi IBA inventarja Zavod za varstvo narave pripravi strokovni predlog 
območij Natura 2000 in ga predloži resornemu ministrstvu, pristojnemu za varstvo narave. 
Ministrstvo poskrbi za uskladitev predloga z ostalimi resorji in ga predloži v potrditev Vladi 
Republike Slovenije. Ko vlada razglasi nova območja, se ta vključijo v Uredbo (Slika 4). 
 

 
Slika 4: Postopek razglasitve novih morskih območij Natura 2000 za sredozemskega vranjeka v slovenskem morju 
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Raziskave sredozemskega vranjeka  
 
V okviru projekta SIMARINE-NATURA potekajo obširne raziskave številčnosti in razširjenosti 
sredozemskih vranjekov v slovenskem morju. Podatki, pridobljeni v teh raziskavah, bodo 
omogočili določitev novih morskih območij Natura 2000. 
 
Številčnost in razširjenost sredozemskih vranjekov 
 
Številčnost sredozemskih vranjekov spremljamo na dva načina. Z rednim enkrat mesečnim 
večernim štetjem na treh skupinskih prenočiščih na gojiščih školjk (pri Debelem rtiču, pri 
Strunjanu in pri Sečovljah) ugotavljamo, koliko osebkov prenočuje pri nas in kako se spreminja 
njihova številčnost tekom leta. Štejemo na vseh treh prenočiščih hkrati, zaradi česar so ocene 
številčnosti zelo natančne in je izključeno podvajanje na račun premikov vranjekov med 
prenočišči. Po obarvanosti perja lahko razlikujemo med mladimi in odraslimi osebki, zato 
obenem ugotavljamo tudi starostno strukturo prenočujočih skupin. Štetje v okviru projekta 
SIMARINE-NATURA je potekalo med novembrom 2011 in oktobrom 2013. Ugotovili smo, da je 
številčnost vranjekov v slovenskem morju najvišja od julija do oktobra in najnižja med od 
januarja do maja .  
 

 
Slika 5: Številčnost sredozemskih vranjekov na skupinskih prenočiščih tekom leta 

 
V dopoldanskem času se večina vranjekov s prenočišč premakne na morje, kjer se 
prehranjujejo z ribami. Njihovo dnevno pojavljanje na morju smo spremljali po t.i.  ESAS 
(European Seabirds at Sea) metodi. Gre za standardno mednarodno uveljavljeno metodo za 
štetje morskih ptic na morju, ki vključuje tudi beleženje njihovega vedenja. S pomočjo te 
metode poleg številčnosti ugotavljamo tudi razširjenost morskih ptic. Tako ugotovimo, katera 
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območja na morju so še posebej pomembna za izpolnjevanje življenjskih potreb ptic, zlasti 
prehranjevanja. S to metodo poleg sredozemskih vranjekov spremljamo tudi druge vrste 
morskih ptic pri nas, npr. rumenonoge (Larus michahelis) in črnoglave galebe (L. 
melanocephalus), navadne (Sterna hirundo) in kričave čigre (S. sandwicensis), sredozemske 
viharnike (Pufinus yelkouan) in druge. Popis je potekal po 40 morskih milj (74 km) dolgi poti, ki 
smo jo prevozili s čolnom. Na poti smo beležili vse ptice, ki se pojavljajo v vodi ali preletijo 
območje, ter njihovo vedenje, smer premikanja, morebiten plen itd. Popise smo izvajali enkrat 
mesečno med junijem 2012 in avgustom 2013. 
 

 
Slika 6: Razporeditev sredozemskih vranjekov na 72 km dolgi popisni poti po slovenskem morju v juliju 2012. Pike 
prikazujejo delež vranjekov na posameznih števnih odsekih. 

 
Tako pridobljene podatke prikažemo na zemljevidih, opravili pa bomo tudi statistične analize, 
kar nam bo omogočilo prepoznati območja, ki jih ptice redno obiskujejo in so potencialno 
primerna za opredelitev morskih območij Natura 2000. Analize so v času pisanja tega poročila 
v polnem teku. 
  
Dnevni premiki sredozemskih vranjekov 
 
V okviru projekta SIMARINE-NATURA spremljamo tudi dnevne premike posameznih osebkov 
sredozemskih vranjekov in sicer s pomočjo GPS telemetrije. To nam omogočajo sodobne GPS 
sledilne naprave, ki jih namestimo na vranjeke kot nahrbtnik. Telemetrija v zadnjih letih 
postaja vse pogosteje uporabljena metoda v ekoloških raziskavah prostoživečih živali, v 
katerih so ključnega pomena natančni podatki o lokacijah in premikanju sicer težko sledljivih 
živali. V projektu bomo razširjenost sredozemskih vranjekov v slovenskem morju opredelili 
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tudi na podlagi podatkov, ki jih bomo zbrali pri popisih na čolnu, saj mora biti po pravilih 
standardne metodologije določitev morskih območij IBA podprta z vsaj dvema tipoma 
podatkov o razširjenosti vrste v prostoru. 
 
Prva dva vranjeka smo z GPS napravami opremili jeseni 2012. Poimenovali smo ju Ari in Šime. 
Poznana sta postala kot pionirja ptičje GPS telemetrije v Sloveniji, saj sta bili prvi ptici pri nas, 
ki smo jima sledili s pomočjo te moderne tehnologije. V letu 2013 smo opremili še 15 
vranjekov, vendar so se kmalu po namestitvi pojavile tehnične težave z oddajniki zaradi 
napake v proizvodnji, zato je bila akcija le deloma uspešna. Zaključek akcije smo zato prestavili 
na jesen 2014. V letošnjem poletju smo opremili še 12 vranjekov. Podatke o njih najdete na 
spletni strani: www.simarine-natura.ptice.si/rezultati/vranjeki . 
 

 
Slika 7: Sredozemski vranjek z GPS sledilno napravo na hrbtu in barvnim obročkom na nogi. Barvni obročki 
omogočajo hitro prepoznavo osebka na terenu. Poimenovali smo ga Mihi in je stari znanec v okolici Izole. Foto: Mirko 
Kastelic 

http://www.simarine-natura.ptice.si/rezultati/vranjeki
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Slika 8: Dvodnevno potovanje Arija, prvega vranjeka v Sloveniji, ki je nosil GPS sledilno napravo. Premike smo beležili 
v polurnih intervalih, vendar vse lokacije niso vidne, saj GPS v primeru, da se ptica potopi v morje, ne more določiti 
njene lokacije. 

 

 
Slika 9: Dnevna območja prehranjevanja sredozemskih vranjekov, ki smo jim v poletjih 2012 in 2013 uspešno sledili s 
pomočjo GPS sledilnih naprav. Nadaljnjih 12 osebkov smo spremljali še v poletju 2014, vendar je analiza podatkov še v 
teku. 
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Protokol za ukrepanje v primeru razlitij nafte in njenih derivatov 
 
V okviru projekta poteka tudi priprava protokola (smernic) za ukrepanje ob pojavu zaoljenih 
ptic in ostalih prostoživečih živali zaradi nenadnih onesnaženj z nafto in njenimi derivati na 
vodnih in priobalnih zemljiščih morja in celinskih voda. Delovna skupina strokovnjakov s 
pristojnih inštitucij (Agencija RS za okolje, Uprava RS za zaščito in reševanje, Uprava RS za 
pomorstvo, Veterinarska ambulanta d.o.o. Koper, Zatočišče za prostoživeče živalske vrste 
Golob d.o.o. iz Mute, Komunala Koper d.o.o. ter DOPPS) se je sestala na petih delavnicah, na 
katerih so zasnovali in izgrajevali omenjeni protokol. Dogovorili so se tudi o postopku 
vključitve protokola v državni Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah na morju. Kot zaključek 
dela na pripravi protokola, bo oktobra 2014 organizirana še ena (zadnja) delavnica. 
V novembru 2013 je bilo izvedeno tudi dvodnevno usposabljanje za prostovoljce, ki bodo 
lahko ob morebitnem razlitju z nafto priskočili na pomoč ustreznim strokovnim službam in 
sicer je prvi dan potekal teoretični del v Sežani ter drugi dan praktična vaja v Kopru. 
 
Nadaljnji potek projekta SIMARINE-NATURA 
 
Opredelitev območij Natura 2000 
 
Konec poletja 2014 smo zaključili vse terenske raziskave. Sedaj analiziramo podatke in na 
podlagi rezultatov raziskav pripravljamo predlog območij IBA. Predlog bomo predvidoma 
novembra posredovali na BirdLife International, kjer ga bodo pregledali pristojni strokovnjaki. 
Z vključitvijo v uradni inventar bodo območja IBA postala osnova za razglasitev območij Natura 
2000 (Slika 4). 
 
Priprava predloga smernic za upravljanje novih območij Natura 2000 in socio-ekonomska 
analiza 
 
Hkrati s predlogom novih morskih območij Natura 2000, ki ga bo pripravil Zavod RS za varstvo 
narave, bodo izdelane tudi smernice za njihovo upravljanje. Obenem bo Ministrstvo za okolje 
in prostor izdelalo analizo socio-ekonomskih učinkov novih morskih območij Natura 2000. S 
tem bodo postavljeni temelji za to, da uporabniki morskega prostora in lokalne skupnosti v 
najboljši možni meri zaživijo z morskimi Natura 2000 območji. 
 
Vključevanje lokalnih skupnosti in drugih deležnikov 
 
Z namenom usklajevanja in izmenjave informacij z različnimi uporabniki morskega prostora in 
drugimi deležniki, kot so lokalne skupnosti, smo v okviru projekta SIMARINE-NATURA 
predvideli štiri delavnice. Prva delavnica je bila izvedena novembra 2012, ko smo predstavili 
projekt SIMARINE-NATURA. Na tej delavnici smo predstavili sredozemskega vranjeka, pravne  
osnove za razglasitev in postopek za opredelitev območij Natura 2000 ter problematiko razlitij 
nafte v morje. 
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Druga delavnica (aktualna) je bila predvidena ob koncu leta 2013, ko bi naj obravnavali 
osnutek morskih območij IBA, vendar smo jo zaradi omenjenega zastoja v poteku projekta 
prestavili na leto 2014.   
Tretja in četrta delavnica bosta sledili v februarju in maju 2015. Na tretji delavnici bomo 
obravnavali osnutek predloga območij Natura 2000 s poudarkom na smernicah za upravljanje 
ter osnutek socio-ekonomske analize. Četrta delavnica bo namenjena predstavitvi končnega 
predloga območij Natura 2000, upravljavskih smernic in zaključkov socio-ekonomske analize. 
 

 
Slika 10: Prva delavnica za deležnike je potekala 28. novembra 2012 v Pretorski palači v Kopru. Foto: Bojana Lipej 

 
Podaljšanje projekta 
 
Prvotni zaključek projekta je bil predviden 28. 2. 2015, vendar smo Evropsko komisijo zaprosili 
za polletno podaljšanje, ki je bilo tudi odobreno. Zaključni datum projekta je sedaj 31. 8. 2015. 
Razlog za podaljšanje je bil, da je v letu 2013 prišlo do okvar GPS sledilnih naprav zaradi 
napake v proizvodnji, zato akcije »Telemetrija vranjekov« nismo mogli pravočasno izpeljati v 
celoti in smo jo morali podaljšati do jeseni 2014. S tem se je zamaknila tudi večina drugih 
aktivnosti, zlasti določitev območij IBA, s tem pa tudi izvedba delavnic za lokalne skupnosti in 
druge deležnike. 
 
Spremljevalne aktivnosti projekta 
 
Izobraževanje 
 
V okviru projekta veliko pozornosti namenjamo tudi izobraževanju mladih. Poučujemo jih o 
morskem ekosistemu in pomenu njegovega ohranjanja tako z vidika ogroženih vrst kot 
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človeka. Več o tem si lahko preberete tudi na spletni strani projekta: http://ptice.si/simarine-
natura/ucenci-in-dijaki-so-spoznavali-morsko-okolje/  
 
Promocija projekta 
 
Pri promociji projekta tesno sodelujemo s Krajinskim parkom Strunjan, ki je tudi partner v 
projektu. Promocija poteka v obliki predavanj za javnost, predstavitev na vodenjih po parku in 
sejmih, prispevkih v tiskanih in spletnih medijih, oddajah na radiu in televiziji, distribuciji 
projektnih publikacij … 
Objave v medijih si lahko ogledate na spletni strani: www.simarine-
natura.ptice.si/galerija/objave-v-medijih 
 
Publikacije in produkcija 
 
V okviru projekta je bil izdan tudi plakat in otroška slikanica »Vranjek Ari in njegovo prvo 
potovanje«. Obe publikaciji sta na voljo brezplačno in ju lahko naročite pri koordinatorici za 
izobraževanje in PR, Bii Rakar: bia.rakar@dopps.si 
Ob koncu leta 2013 je bil izdelan tudi kratki dokumentarni film o sredozemskem vranjeku in 
projektu SIMARINE-NATURA, v produkciji EKOFILM.ORG (režiser Gregor Šubic). Film je 
dostopen na spletni strani projekta: www.simarine-natura.ptice.si 
 
 

       
 

http://ptice.si/simarine-natura/ucenci-in-dijaki-so-spoznavali-morsko-okolje/
http://ptice.si/simarine-natura/ucenci-in-dijaki-so-spoznavali-morsko-okolje/
http://www.simarine-natura.ptice.si/galerija/objave-v-medijih
http://www.simarine-natura.ptice.si/galerija/objave-v-medijih
mailto:bia.rakar@dopps.si
http://www.simarine-natura.ptice.si/
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Kaj pa po zaključku projekta? 
 
V okviru projekta bodo vzpostavljena morska območja Natura 2000, vendar je to šele prvi 
korak na poti do učinkovitega varstva sredozemskega vranjeka. Skupaj z novimi morskimi 
območji Natura 2000 bodo določene tudi smernice za njihovo upravljanje. Ohranjanje 
varovanih vrst v okviru omrežja Natura 2000 je namreč tesno povezano s človekovo 
dejavnostjo, ki naj bi bila spodbujena tako, da omogoča sobivanje človeka z varovanimi 
vrstami. Tem vzpodbudam so namenjeni tudi evropski skladi, kot je Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo (ESPR) in okoljski sklad LIFE. Tekom projekta SIMARINE-NATURA smo na 
DOPPS-u sodelovali tudi pri pripravi Operativnega programa za ESPR, ki del sredstev namenja 
tudi aktivnostim za monitoring in ohranjanje Natura 2000 vrst ter za izobraževanje.  
 
 
 
VABILO 
 
Vljudno vas vabimo, da s svojim znanjem, izkušnjami, idejami in videnjem prispevate k čim 
boljši pripravi predloga za nova območja Natura 2000 in smernic za upravljanje! Vaš 
prispevek je zelo pomemben za uspeh tega projekta v najširšem pomenu: projekt bo 
uspešen le, če bo ohranjanje sredozemskega vranjeka zaživelo v resničnem življenju na 
morju in na obali, z izzivi, ki ga ta prinaša. 


